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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO 
 

Prova Código: 26 
 

2021/2022 
 

PROVA PRÁTICA – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. INTRODUÇÃO     

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de 

estudo instituídos normativos legais vigentes. Assim, o presente documento dá a conhecer os seguintes 

aspetos relativos à prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o programa da disciplina de Educação Física do 3º ciclo. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

A prova permite avaliar um conjunto de conteúdos e conhecimentos enquadrados em domínios do programa 

da disciplina, passíveis de avaliação em prova com componente prática de duração limitada. 

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

● Componente Prática– 100% 

● A classificação final é expressa pela componente prática em escala percentual de 0 a 100%, 

convertida de 1 a 5.  

Os alunos que apresentarem atestado médico, declarando expressamente a impossibilidade da realização de 

toda e qualquer atividade física e desportiva, apenas serão avaliados por prova escrita que terá a cotação de 

100%.  

A componente prática apresenta três grupos de itens. 
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No grupo I, avaliam-se os conteúdos de nível introdução/elementar dos Jogos desportivos coletivos: Futsal, 

basquetebol, voleibol e andebol. 

No grupo II, avaliam-se os conteúdos de nível introdução/elementar do desporto individual: Atletismo 

(lançamento do peso, salto em comprimento, corrida de velocidade e corrida barreiras) 

No grupo III, avaliam-se os conteúdos de nível introdução/elementar do desporto individual: Ginástica de 

solo.  

No grupo IV, avaliam-se os conteúdos de nível de introdução/elementar do desporto individual: Badminton 

A prova é cotada para 100 pontos 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no quadro seguinte: 

 

 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
OBJETIVOS Estrutura da prova COTAÇÃO 

Gr

up

o I 

FUTSAL 

BASQUETEBOL 

VOLEIBOL  

ANDEBOL 

 

 Realiza com correção os 

elementos técnicos da 

modalidade. 

Realizar com correção 

global, em exercícios 

critério, as ações da 

modalidade 

Jogos (1x1) em campo 

reduzido. 

40% 

Gru

po II 
ATLETISMO 

Realiza com correção técnica as 

corridas, saltos e lançamentos. 

Execução do lançamento do 

peso no respetivo círculo; 

execução das corridas na 

pista; execução do salto na 

caixa de areia.  

*possibilidade de repetição 

da prova. 

20% 

Gr

up

o 

III 

Ginástica de solo  

 

Execução dos elementos gímnicos 

dando cumprimento aos critérios 

de êxito que lhes estão inerentes. 

Sequência gímnica 

(elementos gímnicos e de 

ligação, posição de 

equilíbrio e de flexibilidade).  

30% 

Gru

po 

IV 

BADMINTON 

Realizar com oportunidade e 

correção as ações técnico-táticas 

elementares do Badminton 

Jogo (1x1) em campo de 

Badminton 
10% 
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4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

A escala de valorização dos elementos técnicos em exercício critério e dos elementos da sequência e 

respetiva ligação é a seguinte: 

● Nível 5 (90-100) - Cumpre as componentes críticas sem falhas; 

● Nível 4 (70-89) - Cumpre as componentes críticas quase sem falhas; 

● Nível 3 (50-69) - Cumpre globalmente as componentes críticas) embora com várias falhas; 

● Nível 2 (20-49) - Não cumpre globalmente as componentes críticas; 

● Nível 1 (0-19) - Não conhece as componentes críticas. 

5. MATERIAL 

O aluno deve ser portador de fato de treino (ou calção e t-shirt), sapatilhas. 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 


